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Öfwerfättarens förord. 

Siforien, fåfom den wanligen behandlas, fysfelfätter 
fig näſtan endaft med folkens Styresmän och Furftar, 
deras krig, regeringsſätt, förhållanden till hwarandra, 
deras generaler och närmaſte omgifning, ja, ſtundom 
finner man äfwen deras enſkilda lefnad fkildrad i de 
minſta detaljer. Af huru ſtort intresſe alt detta kan 
wara, få torde likwäl mången ſakna en utförligare 
framſtällning af ſjelfwa folkens lynne, karakter och 
bildningsgrad, få wida desſa uttryckas och hafwa ſin 
pregel i deras lagar, ſeder, bruk och lefnadsſätt. Dy: 
lifa bidrag till ſjelfwa menſklighetens uütwecklingshiſto— 
ria finner man alt för ſparſamt hos nyare tiders hiſto— 
riſke författare, hwaxföre man måfte uppföfa dylikt i 
forn-ſagan, refebeffrifningar, eller, den härpå arundade, 
biftoriffa romanen o. f. w. 

Det är ide blott om Smwenffa hiftorien man få: 
lunda fan ſäga, att den ſnarare är Sweriges konun— 
gars bhiftoria än ESmwenffa folkets biftoria. Det torde 
derföre för dem af fornforſkningens wänner, hwilfa ide 
äro i tillfälle att på grundſpräket inhemta de gamla 
nordiffa ſagorna, ej wara utan intreåfe att ega en be: 
arbetning deraf På modersmålet. J denna förmodan 
har närwarande fria öfwerſättning af Gunlögs Saga 
blifmit företagen. En af Sweriges utmärktare fornfor— 
ffare har om denna Saga yttrat: ”Det är ide ffäl 
”att draga i twifwel hufmudhändelferna i denna berät: 
”telfe, hwilka inträffat wid början af elfte ſeklet. Men 
”desfa händelſer hafwa, fåfom lätt ſynes, blifmit i en 
”fenare tid utſmyckade med enffilda tilfatta drag, och 



”vet hela derigenom fått form af en hiftorifé roman, 
”eller fnarare novell. Saͤſom fådan är den för fin tid 
”en af de wackraſte, fom wi äga, och innehåller ämne 
”till en poötiff behandling, nära lifa godt, fom den 
”gamla Frithiofs-ſagan. 

Hufwudperſonerna i denna Saga woro genom flägt- 
ffap förbundna med de förnämſtä ätter På Island, 
hwarföre den, äfwen fåfom hiftorifé urkund, ej torde wara 
utan wigt. Saͤſom wi finne woro Gunlög och Rafn 
på fin tid utmärkta ſkalder oc) af mycket anſeende wid 
konungars och furſtars hof, hwarföre äfwen deras gwä— 
den, i fin egendomliga enkelhet och behag, framftå få: 
fom wärderika qwarlefwor af Nordens fornfpråk. Så 
fom bidrag till hiſtorien om Islands utweckling och 
framſkridande på civiliſationens bana, finne wi uti 
denna Saga äfwen wigtiga upplysningar. Härtill kun— 
na räknas: 1:0 Enwigens afſkaffande genom allmän 
lag, hwilket wäl äfwen andra hiſtoriſke författare hän— 
föra till denna tid, under det de likwäl lemna of i 
ofunnighet om fielfwa grunden och orſaken till denna 
wigtiga förändring. 2:0 Den grymma, ehuru tolerera: 
de, feden att utſätta ſpäda barn. Deßutom lemnas 
of bidrag till Jarlarne Sigurds och Eriks enſtilda lef— 
nad; upplysningar om tidehwarfwets feder och bruk 
ſamt nordiſka folkens karakter, hwilket allt ide kan 
ſakna intresſe för flertalet af läſare. 

Öfwerfättaren. 



L. 

— bodde wid Borgafjord, på Island, en rik och an— 
ſedd man wid namn Torſten Egilsſon. Hans föräldrar 
woro Egil Skallegrimsſon och Asgerda Björnsdotter. Af 
ſin fader, Egil, hade Torſten ärft icke blott Borgens gärd, 
utan äfwen mannamod och ett frägdadt namn. Han war i 
ftort anſeende på ön, icke blott för fin rifedom, utan ännu 
mer emedan han war en klok, ſaktmodig och wänſäll man. 
Uti reslig wäxt och froppåftyrfa war han wäl fadren under— 
lägfen, men öfwerträffade Honom deremot uti funffaper och 
förſtändsodling, hwartill må läggas ett ſkönt anſigte, ett rikt 
guldglänſande hår, ſtora, djerft blickande ögon och en utmärkt 
wacker wärt. Det berättad annars att Egils ätt, eller de 
få kallade Myrmännerna, warit mycket olifa begäfwade, få 
wäl i afſeende på froppenå fom ſjälens egenſkaper. DÅ 
manga medlemmar af denna ätt utmärkte ſig för hjeltemod, 
ett öfwerlägſet förſtaͤnd och kroppslig ffönhet, worn deremot 
andra, i nämnde afſeenden, helt wanlottade. Många afkom— 
lingar af denna ätt woro äfwen utmärfta ffalder. 

Torſtens maka het Jofrida, hwilken Han äktade då Hon, 
wid aderton års ålder, redan war enfa efter Thorodd Tun— 
guodds fon. I fitt förfta gifte erhöll Jofrida en dotter, 
mid namn Hungerda, hwilken nu uppwäxte hos Torften på 
Borg. Jofrida war ſäſom qwinna wida beryttad för fitt 
hjeltemod och fin kroppsſtyrka, genom hwilka egenffaper hon 
lifnade de fordna fföldmöarna. Med Henne erhöll Torſten 
många barn, af hwilka likwäl endaft några få omnämnas i 
denna ſaga. Aldſte fonen het Stule, den andre Kolſwen 
och den tredje Egil. 



En fommar hände fig, art ett ffepp lade in i mynnin— 
gen af Gufä. Skepparen het Bård och war Norrman. Han 
war en man af ftort anjeende, få mal för fina rifedomar, 
fom för fin ålder, wisdom och ſtora erfarenhet. Sä fnart 
Torſten förnam hans ankomſt, fadlode Han en ridhäft och 
begaf fig ned till Borgafjord; dels för att genom fitt an— 
feende upprätthålla ordningen mid hamnen bland den talrifa 
folfffara, hwilken alltid tillſtrönmade wid anfomften af ett 
handelsfartyg; dela för att inhemta nyheter från fafta lan— 
det. Oſtbyggarne, ſäſom Norrmännen företrädeswis falla 
des på Island, blefwo inqwarterade i winterboningar, ſedan 
warorna blifwit losſade; men Bård ſjelf herbergerades på 
Borg och undfägnades på båfta ſätt af Torſten och Iofrida. 
Den gamle Norrmannen war merändels tyft och fluten, ut— 
om då man började förtälja drömmar, hwarwid han wifade 
mera uppmärkſamhet och äfwen fjelj hade mycket att berätta. 

En dag, wid warens början, frågade Torſten fin gäft 
om ban mille rida med Honom till. Walfjell, der Borga— 
fjordsboarne hade fitt ting; ty ban hade Hört ſägas att hu— 
fen der woro briftfälliga. Norrmannen jakade härtill; hwar— 

före de, åtföljda af Torſtens huskarlar, begäfwo fig äſtad 
till Walfjell och en gård der, benämd Gorenium. Der bod— 
de en fattig man, Atle, ſom war Torſtens ſkattebonde. Tor— 
ften befallde Honvym följa fig och medtaga ffoflar och ſpa— 
dar. Han gjorde få; och då de framkommit till tingsbo— 
darne, grepo de famtlige till arbetet med wäggarnes iſtänd— 
fättande. Det war en lugn och klar wärdag. Afwen på 
Island hade folen förmått att, i betydlig mån, förtaga den 
allt genomifande winterkyſan. Då nu Torſten och hans 
följeflagare äfwen hade anwändt betydlig anfträngning, för 
att funna fullborda fitt arbete få fort fom möjligt, och der— 
efter få äterwända hem; få fände de fig nu, efter wäl förs 
rättadt arbete, betydligt trötta, Hwarföre man beſlöt att 
hwila en fund, innan man företog äterreſan. Torſten och 
Bård fatte fig alltfå i dörren, hwareſt den förſtnämnde 
ſnart inſomnade och ſof mycket oroligt. Bård fatt bredwid 
honom och lät Honom i ro drömma ut, och när han omſi— 
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der waknade af fig fielf, war han mycket matt och andades 
tungt. Norrmannen frågade Hwad han drömt, emedan ſöm— 
nen warit få orolig; men Torſten wille ej beſwara denna 
fråga, utan fade blott att drömmar intet Hade att betyda. 

Om aftonen, när de redo hem, frågade Norrmannen 
emedlertid ånyo, hwad han drömt, då Torften ſwarade: ffall 
jag berätta min dröm, få måfte du äfwen förklara den och 
ſäga mig def betydelfe. Bård lofwade fig wilja fe till hwad 
han kunde. — Min dröm, återtog Torſten, war, att jag 
tyckte mig fitta utanför fwatdags- dörren hemma på Borg. 
Då jag nu fåg upp åt takäſen, warfeblef jag der en ffön 
ſwan, hwilken jag tyckte wara min, och den jag höll mycket 
fär. Derefter fåg jag en ſtor örn komma flygande från 
bergen; han fatte fig bredwid ſwanen och ſmekade honom, 
hwarmed han tycktes wara wäl tillfreds. Den örnen tyck⸗ 
tes mig hafwa ſwarta ögon och jernklor. Derpä fåg jag 
en annan ſtor örn, kommande föder ifrån. Denne ſlog äf— 
wen ned bredwid ſwanen och wille leka med honom; men 
Då började den förſtkomne örnen att reſa fjädrarne ſamt 
anfalla den andre på lif och död, och nu började de en häf— 
tig och långwarig ftrid, hwarunder de båda blödde ut många 
erhållna får. Denna ftrid ſlöts omfider dermed, att båda 
kämparne fölld döda ned, på hwar fin fida af huſet. Swa— 
nen fatt mt enſam qwar, och tycktes wara mycket forgfen. 
Efter en flunds förlopp, fåg jag åter en falk fomma fly 
gande från weſter. Afwen denne fatte fig hos ſwanen, 
hwilken han wiſade mycken ömhet och tillgifwenhet. Snart 
lyftade de likwäl wingarne till flygt och togo fofan mot 
weſter, — hwarwid jag waknade. 

Denna dröm, tillade Torſten, är wisſerligen utan wär— 
de och betydelſe, ſamt torde wäl endaft häntyda på mindar- 
ne, fom ſkola möta från de wäderſtreck, bwarifrån jag fåg 
örnarne komma. — Bård ſwarade: det är ide min tanke 
om ſaken. — SÅ låt höra, återtog Torſten, hwad du finner 
få wigtigt och betydelſefullt denna dröm, — Desſa foglar, 
fwarade Bård, äro ftore mäns ſtyddsandar. Din buftru, 
Jofrida, ffall innan fort ſtänka dig en dotter, hwilken 5 
båda ſkolen mycket älffa.. Twenne anſedda och frägdade män, 
fommande från de Håll, hwarifraͤn du i drömmen fåg ör— 
narne anlända, föola i en framtid täfla om denna din dot— 
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ters hand. Deras häftiga kärlek ffall inleda dem i ftrid 
med hwarandra om hennes ägande, och ſtola de härwid Hå 
da tillfätta lifwet. Sedan ffall en tredje man, kommande 
från det håll, hwarifrän du fåg falfen flyga, begära och 
erhålla hennes Hand. Detta är min tydning af din dröm. 
— Torſten ſwarade: detta är en klen och olycksbaͤdande tyd- 
ning, och jag ffall rent ut fäga dig, att du ide förftår kon— 
ften att tolfa drömmars ſpräk. — Kan wäl wara, återtog 
Bård; framtiden ffall utwifa hwilken af of fom har rätt. 
— Torſten funde från denna ſtund ide rätt tåla Norrman— 
nen, hwilken efter någon tid afrefte från Borg, och ide mi 
dare omnämnes i denna faga. 

III. 

Om ſommaren härpä ſtulle Torſten reſa till tinget; 
men, innan ban begaf fig aͤſtad, fade han till Jofrida: 
om du, under min frånwaro, nedkommer med en dotter, 
ffall hon ſättas ut; men blir det en fon, få fjfall Han lef— 
wa. På den tiden, då Hela Island ännu war hedniſkt, war 
bet nemligen der brukligt, att fattigt folk, fom erhöll flera 
barn än de trodde fig funna förſörja, utfatte ett, eller flera 
efter hwarandra, of de fift födda, på det de fålunda, i nå 
gon ödslig traft, måtte omkomma af Hunger och föld, eller 
blifwa ett rof för wilddjuren. Ehuru detta förfaringsfätt 
ej war förbjudet, och äfwen af ålder häfdwunnet, få anſägs 
det likwäl wid denna tid för en grymhet, hwilken endaft i 
ſtörſta nödfall kunde urſäktas. — Jofrida ſwarade derföre 
härtill: detta är wisſerligen ett förhaſtadt ord af en fådan 
man, fom du, och något, fom du aldrig fan Hafwa fullt alf— 
mar med; och ffulle du, fom är få förmögen, älſkad och ak— 
tad ibland dina landsmän, wisſerligen, genom ett dylikt 

handlingsſätt, förlora mycket af ditt anſeende. Men Torſten 
ſwarade: du känner mitt finnelag och wet att jag ide gerna 
återtager mitt ord; derföre måfte du äfwen nu rätta dig 
derefter och tillfe att min wilja efterkommes. — Derpå re- 
ſte han till tinget. 

Snart härefter erhöll Jofrida ett mycket wackert och 
frifft barn, hwilket doc, ty wärr, war en flicka. Moders— 



9 

färlefen är ftarf, och Jofrida beflöt nu att Heldre följa def 
ingifwelje, än fin mans befallning, hwilken Hon nu, mera 
än förr, anſäg för grym och omenſklig. Hon Lät derföre 
infalla fåraherden Thorward och fade till Honom: du fall 
fadla min häſt och begifwa dig med detta barnet till Thor— 
gerd Egilsdotter på Hjardarholt, ſamt bedja henne uppföda 
Det i tyſthet, få att Torſten ide får kunſtap derom. Här 
äro tre marker ſilfwer, hwilka du fall hafwa i belöning, 
på det du troget och ſamwetsgrannt må fullgöra mitt upp— 
drag; och ffall Thorgerd ffaffa dig ſkeppslägenhet ſamt förfe 
dig med foft för att reſa weſter öfwer hafwet, på det du 
aldrig måtte fomma att lida något för den tjenft du nu 
gör mig. — Thorward gjorde, fom Hon befallde; red till 
Hjardarholt med barnet och öfwerlemnade det till Thorgerd, 
hwilken lät uppföda det hos en af fina landtbönder wid 
Hwamsfjorden; men Thorward förffaffade Hon ffeppålägen- 
het uti Stengrimsfjorden, hwarifrän han, under ſommaren, 
gid till fiö8. När Torften återkom från tinget, fade Jo— 
frida till Honom, att barnet war utfatt, fåfom Han befallt; 
men att herden rymt och medtagit Hennes Haft. — Torſten 
fwarade, att hon gjort rätt, ſamt ffaffade fig en annan 
herde för fina får. 

Ser till fju år förflöto, hwarunder intet märkeligt 
tilldrog fig med anledning häraf, och utan att någon gtter— 
ligare, under denna tid, erhöll kännedom om ſakens rätta 
ſammanhang. DÅ Hände fig en gång att Torften red till 
ett gäftabud hos fin ſwäger Olof på Hjardarholt, fom då 
war den meſt anſedde af höfdingarne der weſterut på Is— 
land. Han emottogs och undfägnades af fin ſwäger och ſy— 
fter, Thorgerd, på bäfta ſätt. En dag fatt Thorgerd i Högs 
fätet och ſamſpräkade med fin broder, Torſten, under det 
Olof famtalade med andra af gäſterna. På tanken midt 
för Thorgerd och Torſten ſuto trenne flickor, ala mid paß 
ſju år gamla. Thorgerd frågade då fin bror, hwad Han 
tyckte om de tre täda barnen, fom futo midt emot dem. 
Torſten fwarade, att han fann dem alla rätt intagande, dock 
funde han ide nefa att den medlerſta öfwerträffade de andra 
till utfeendet. Hon är ffön, tillade han, fåfom Olof war 
i fin ungdom, ehuru på ett annat fått; men har derjemte 
mår ſlägts ſkära hy oc äfwen maͤnget liknande anletsdrag. 
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— Thorgerd, ſwarade: deri har du ganſka vätt, att hor har 
månget af wåra flägtdrag; men hwaraf någon likhet med 
Olof ſkulle komma, wet jag ſannerligen ide; ty Hon är ide 
wår dotter. — Huru ffall jag förftå det, inföll Torſten; 
är ide detta edert harn? Käre broder! ſwarade Hon, om 
jag ſtall ſäga dig ſanningen, få är detta älffliga barn din 
Dotter och ide min; — Mvarpå hon berättade för Honom 
huru allt tillgått, famt bad Honom förlåta makan och fy 
ftern, att de på detta ſätt gädat Honom. Torſten fwarade: 
bet förbjude gudarne, att jag ffulle wredgas på eder härför; 
och ffer det här, fåfom alltid, att ingen dödlig ändrar Nors 
nornas beflut, och hafwen I warit medel i deras Händer, 
att utplåna min mifgerning. Jag hade redan, innan jag 
wißte att hon war min dotter, fattat kärlek till denna älſk— 
liga flicka, och nu måfte jag anfe för en ftor lyda, att äga 
ett få wacdert barn. — Hwad heter Hon? — Hon Heter 
Helga, ſwarade Thorgerd, och folket här omkring kallar hen— 
ne Helga den Fagra. — Ställ nu allt i ordning, fade 
Torſten, få att jag fan få Henne med mig hem, att äfwen 
Sofrida må dela min glädje. — Thorgerd gjorde få, och mid 
afffedet blef Torſten förärad med många ffänker, hwarefter 
han begaf fig af med Helga, fom fedan uppfoftrades hos 
fina föräldrar med myten omſorg och ömhet, ſamt fnart äl- 
ſkades och wärderades af alla, fom lärde känna Henne. 

IV. 

Wid denna tiden bodde Illuge den Swarte uppe på 
Hwitäſtdan och gården Gilsbacken. Han war den förnämli— 
gafte höfding wid Borgafjorden, näft efter Torſten Egilsſon; 
en rif och mäktig man; ett godt ſtöd för fina wänner; men 
grym och förfärlig för fina fiender. Med fin Huftru, Inge⸗ 
borg, hade han manga barn, af hwilka wi här endaſt näm— 
ne ſönerna Hermund och Gunlög, båda hoppfulla Ynglingar. 
Om Gunlög berättas, att Han tidigt war utbildad till kropp 
och fjäl; han war af en reslig och ſtark wäxt, djerf och 
oförfärad. Han hade mörkare här och ögonbryn än man 
wanligen träffar på Island, ſwarta, lifliga ögon, och, ehuru 
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näſan war mindre wacker, war likwäl detta anfigte, i fin 
helhet betraktadt, ganſta behagligt. De breda ffuldrorna och 
den fmärta midjan, i förening med en utomordentlig lätt 
het och wighet i alla rörelſer, utgjorde tillſammans en herr— 
lig bild af nordiff Hjeltefraft. Till lynnet war Han i fin 
barndom framfus och häftig, Hård och pockande. Tidigt mi 
fade han anlag för ffaldefonften; men näſtan alla Hans 
ungdomsförſök i denna wäg worn nog mycet ffarpa och bi 
tande, hwarföre Han äfwen erhållit tillnamnet Ormtunga. 

DÅ Gunlög mar femton år gammal, begärde han till 
låtelfe af fin far att refa bort öfwer hafwet, för att beſe 
främmande land oc lära känna andra folkſlags feder och 
lefnadsſätt. Men Illuge mille ej beqwäma fig dertill, och 
mente, att han ffulle blifwa föga wälkommen utomlands, 
då han ännu ej hade lärt att rätt frida fig med egna lands— 
män. Några dagar härefter, när IUuge en morgon gic ti 
digt ut, fåg han att hans matbod eller utbur, fom den då 
falladeå, war öppen, ſex ſäckar med waror utlagda och hä 
ftarne fadlade. Gubben blef då helt wred, och i detſamma 
fom Gunlög och fade, att det war han fom uttagit ſäckarne. 
— Hmwad mill du då med dem, frågade Illuge. — Jag will 
hafwa dem till min refa, fiwvarade Gunlög. — Du må ice 
fördrifta dig att taga husbondewäldet från mig, inföll far 
dren, och ingalunda ffall du företaga någon reſa, förr än 
jag det medgifwer. Derpå kaſtade Han ſäckarne åter in i 
boden, tilläfte den, och wände fonen ryggen. — DÅ red Guns 
lög fin wäg, och fom om aftonen till Torſten på Borg, fom 
waͤnligt emottog honom, och lofwade honom att der få qwar— 
ftadna få länge han behagade. Glad och tackſam hörför, 
tillbragte Torſten ett år på Borg, fedan Han berättat huru 
ban fommit i ofämja med fadren. Under denna tid under 
wiſades Gunlög af Torſten uti lagfunffap och mången nyt 
tig idrott. Aglingen blef äfwen nu dag för dag mildare 
och ſaktmodigare till lynnet, få att Han Mutligen räknade 
många wänner och gynnare der i trakten. 

Helga och Gunlög roade fig, fom oftaſt, med att fyela 
bräde, och detta tidsfördrif, ſom gaf de unga tu en fär an— 
fedning, att tillbringa flera timmar om dagen i hwarandras 
fällffap, bidrog ej obetydligt att underhålla och förfofra den 
oͤmma tillgifwenhet, hwilken allt mer och mer började draga 
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deras hjertan till hwarandra. Härtill fom att de woro 
nära jemnäriga och af en ſällſynt öfwerensſtämmelſe i 
känslor och tänfefätt. Helga war få fager, att de meſt er— 
farne och berefte män anfågo henne för den ffönafte qwinna 
på Island. Hennes hår war få rikt att Hon dermed funde 
ombölja hela kroppen, och ffimrande lift ”ett ſwall af guld.” 
Från Borgafjorden midt omkring fanns ingen wänare mö, 
och fom mera lekte öns ynglingar i hågen än Helga den 
fagra. 

En dag, då man fom wanligt fatt och ſamſpräkade i 
falen på Borg, fade Gunlög till Torſten: det är ännu ett 
fapitel i lagen, fom du icke lärt mig, och det är huru man 

ffall fäfta fig en huſtru. — Torſten fwarade: det är en 
lätt faf, fom här i landet ife fordrar många omwägar; och 
få lärde han Honom hwad lagen Härom ſtadgade. — Låt of 
nu fe, fade Gunlög, om jag rätt fattat din framſtällning. 
— Jag will nu, enligt lagens föreffrift, taga dig i handen 
och låtja fom om jag fäftade mig din dotter Helga. — 
Torſten fwarade, att det ide behöfdes, men Gunlög grep 
honom ſtraxt i handen och fade: gör mig dot härutinnan 
till wiljes; ty all underwisning inhemtas ju bäſt och full— 
ſtändigaſt genom exempel. — SÅ gör, fom du will, ſade Tor— 
ften, men alla fom här äro tillftädes ſtola weta, att denna 
ſak ej widare ſkall hafwa något att betyda, och Det ffall ej 
heller wara något ſwek härunder. — Derpä nämnde Guns 
lög fina wittnen, och fäftade fig få lagligen Helga, hwaref— 
ter han frågade Torſten, om det fålunda gått rätt till på 
allt ſätt, få att intet derwid wore att anmärka; hwarpä den 
andre ſwarade, att han burit fig rätt åt, och alla närmar 
rande hade mycket nöje Häraf, och att Torſten fålunda, emot 
fin wilja, mäſte erkänna Gunlög och Helga lagligen tros 
lofwade. 

V. 

Under de trenne år, fom följde näſt efter de i föregås 
de kapitel omförmälte händelſer, uppehöll fig Gunlög dels 
på Borg hos Torften, dels Hemma hos fadren vå Gilsbae— 
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fen. Han war nu aderton år gammal, och Hans milda, 
obändiga öfwermod, fåfom gosſe, började lemna rum för 
ynglingens mera ftadgade och lugna wäſende, ware fig att 
hans färlef till Helga och umgänget med denna milda, älft- 
liga qwinna, eller den på Island fig nu allt mera utbre— 
dande kriſtendomen, Hade bidragit att förmildra och förädla 
ynglingens af naturen nog häftiga och wilda lynne. Emedler— 
tid Hade hos Gunlög hågen & nyo waknat att fe främman— 
de länders och folkſlags ſeder, hwarföre Han & nyo bad fin 
far att få refa öfwer till fafta landet. — Illuge, fom tyck— 
te att fonen nu betedde fig bättre och wiſade mera ftadga 
och förftånd för att funna blifwa ”en man för fig fjelf” 
och handla på egen hand, Hade nu intet häremot, utan gaf, 
utan betänkande, fitt ſamtycke. Han refte derföre till en 
man, wid namn Odun, fom hade fitt ffepp i mynningen af 
Gufån, och föpte åt fonen hälften i fartyget, hwarföre Gunlög 
tacfade Honom. En af Illuges hus-folk och hans nära frän— 
de, Torkel Swarte, fom war uppfödd på gården, lagade fig 
till att följa Gunlög öfwer hafwet, och Hade beſtyr om att 
alla waror och dylikt fördes om bord på ffeppet, innan 
Gunlög fom; ty medan de andre fatte allting i ordning 
för refan, uppehöll han fig på Borg, och hade ſtörre nöje 
af att tala med Helga, fom han nu ffulle lemna på obe— 
ſtämd tid, än att arbeta med köpmännen på fartygets utru— 
ſtande. — En dag frågade Torften, om han hade luft att 
rida med honom upp till Längwattensdalen, hwartill aͤfwen 
Gunlög ſtraxt ſamtyckte. När de kommo till Torftens ſät— 
ter, wiſade han Gunlög fyra utmärkt wackra och dyrbara 
häſtar, af hwilka han erbjöd honom att wälja den han 
tyckte meſt om; men Gunlög, ſorgſen i hågen med anled— 
ning af den föreſtäende ſkilsmäsſan från fin aldrakäreſta, 
fwarade att han nu ide behöfde någon häſt, da Han ſtulle 
färdas få längt bort öfwer hafwet. För öfrigt tackade Han 
Torſten för det wälmenande tilldudet; men, yttrade han der— 
jemte, hwarföre bjuder du mig icke det fom jag heldre will 
hafwa än alla häftar, gods och gull i werlden? Hwad är 
då Det, fade Torſten, fom nu få utomordentligt leker dig i 
hågen att intet annat tyckes lika dig? — Hwad annat, ſwa— 
rade Gunlög, ffulle det wäl wara än din dotter, Helga den 
fagra, fom redan fränt mig fitt hjerta, och tagit mitt till: 
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baka. — Den ſaken, fade Torſten, låter fig ide afgöra få lätt 
och haſtigt. Wäl har jag tillförene fett mången ungerſwen 
ſucka och wändas för en qwinnas full, fåfom du nu gör; 
men ide har den ſjukdomen warit juft dödlig, utan ſamma 
wind, fom fört dem bort från hemmets ftränder, har äfwen 
blaͤſt färlefen bort ur deras hjertan. — Med detta föga hopp— 
gifwande ſwar affärdades Gunlög för den gången. Deref— 
ter wändes ſamtalet på andra ämnen, under det de fort— 

fatte wägen utmed Längän. Gunlög, fom tydte att Hans 
aͤlſtlingsaͤmne doc blifwit för haſtigt afbrutet, återtog efter 
någon ftund: jag önſkar dock meta, huru du will ſwara mig 
på mitt frieri till din dotter Helga. — Jag bryr mig ej 
om Ditt prat, fade Torften, och tyckes mig att dina förflug— 
na ord ide något ſwar förtjena. — Det war dot alfwar— 
ligt menadt, återtog Gunlög, och det fan du wäl finna att 
man ej ffämtar med det, fom rör mår hela lefnads lycka; 
och nu måfte du wäl, fåfom en flof och förſtändig man, 
weta hwad ſwar du mill gifwa mig. — Det wore wäl, ſwa— 
rade Torſten, om du wißte hwad du ſjelf will. Du Har 
ju nu beſlutat att refa bort i främmande land, och under 
Det du ruftar dig härtill will du bjuda din hand åt en af 
ditt hemlands döttrar, hwilken du ej wet om du mera ffall 
återfe. Deßutom pasſen I ej tillfamman, emedan du är få 
oftadig och ditt beſſut wacklar ſaſom hafwets wäg; derföre 
fan jag ej ſamtycka till din begäran. — Hur högt mill du 
wäl då med din dotter, fade Gunlög, när det ide ſynes dig 
nog hwad Illuge den Swartes fon fan bjuda henne? Hwem 
är wäl wid Borgafjord, fom fan bjuda Henne förre lyda 
än han, eller hwem leder fin härkomſt från mera frägdade 
och ärade förfäder? — Torſten ſwarade: jag gör ingen jem— 
förelſe män emellan, men wore du en fådan man, fom din 
fader är, då ffulle du fannerligen icke förgäfwes hafwa an— 
hållit om min dotters Hand. — Gunlög fade: åt hwem Här 
wid Borgafiord will du då heldre ffänta din dotter, än Åt 
mig? — Här är ingen briſt på män, ſwarade Torſten. 
Thorfinn på Rödemål Har fju föner, alla få dugliga och 
wäl-wäxrta mån, fom någon fan önffa fig, och dig utt intet 
underlägsna. — Gunlög fade: ide lärer Thorfinn funna 
jemföras med min fader, då till och med du fjelf flår nå 
got efter Honom. Hwad mill du, till exempel fätta emot 
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det att han på Thorsnäs ting wägade fig emot Thorgrim 
Gode och hans föner, och, utan annans biträde, genomdref 
det, fom ſtriden gällde. — Torſten ſwarade: Du ffall weta 
att jag fördrifwit Steinar Onunds fon från mitt område, 
hwilket af hwar man erkändes för ett fällfynt mandomsprof. 
— Sa, fade Gunlög, derföre fan du tacka din fader Egil, ty 
utan hans biträde hade denna din bedrift, hwaröfwer du nu 
berömmer dig, troligen warit ogjord. Deßutom må du mes 
ta, att det för få män will taga ett godt flut, om de förs 
ffjuta mig fåfom måg. — Anwänd du dina hotelſer, ſwa— 
rade Torſten, mot dem der uppe i fjellbygden, här ute på 
myrorna kommer du ingenſtädes dermed; ty här finnas ffars 
pa ſwärd och käcke män, att dermed utdela dryga hugg åt 
en hwar, fom will, i dåraktigt öfwermod, ſpringa of på 
lifwet. 

Om aftonen kommo de hem, och tillbragte Gunlög 
qwällen med att famtala med Helga, hwilken han anförs 
trodde ſitt bekymmer öfwer hennes fars hårda ord, och, far 
de han, då nu fnart hafwet och midfträcta länder ſkilja of 
åt, få lärer wäl äfven du fnart förgäta mig och Len tro 
du mig lofwat. — Helga bedyrade då, att Island förr 
ſkulle lösryckas af ſtormen, än hon ſkulle rygga ſitt Töfte, 
att förblifwa Gunlög trogen; och, fade Hon, nu ſtall du ej 
widare fjelf tala wid min far Härom, före din afrefa, men 
förföf att få din far, Illuge, med dig hit, och bed Honom 
förföfa hwad han förmår werka till wår fördel. — Följan— 
de morgon uppſtod Gunlög tidigt, efter en näſtan ſömnlös 
natt, ſadlade en häſt, red fig upp till Gilsbacken och Had 
fin far att han wille wara honom följaktig till Borg på 
frieri. — Du är dot en wankelmodig och beſynnerlig mens 
niffa, fade Illuge. Nyligen har du beſlutat refa bort i 
främmande land, och nu faller dig in att fåfta dig en 
qwinna här hemma; men jag wet förwisfo att Torften icke 
tyder derom, och lära wi båda nu uträtta få myctet mindre 
i detta Ärende, fedan du, genom din häftighet och obetänk— 
ſamhet, wändt Hans finne ifrån dig. — Jag mill vet lika— 
fullt, fade Gunlög, och du får ingen ro för mig, förr än 
du följer med. Måhända ſtola din ålder och ſtörre anſeen— 
de uträtta mera än min ungdom och oerfarenhet förmådde. 
Illuge begaf fig då, fielf trettonde, ned till Borg, der 
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Torſten wänſkapsfullt emottog honom och hans följe. Den 
dagen undfägnades gäſterna på BHäfta fätt, och man fom 
ide till tals om Illuges egentliga ärende. Följande mor— 
gon fade den ſiſtnämnde: jag och min fon önffa erhålla ett 
enffildt famtal med dig, hwarföre du torde weta något pass 
ſande ftälle, der wi få mara oſtörda. — Lätom of då gå 
här upp på backen, ſwarade Torſten, der ſkall endaſt winden 
förnimma wåra och, och Han ſqwallrar ide. Båda de gamle 
gjorde få, och Gunlög följde med. — DÅ fade Illuge: min 
fon Gunlög berättar mig att han friat till din dotter Hel 
ga, och kommer jag nu för att höra, Huru den ſaken ffall 
aflöpa och hwad ſwar du lemnar härpå Hans flägt och 
hwad gods han fan wänta fig, känner du, då wi få länge wa— 
rit wänner och grannar, och ffall jag ice heller ſpara något, 
hwarigenom han antingen fan erhålla faft egendom, eller 
om jag fan förföaffa Honom ett Godords-embete, i fall detta 
funde befrämja ſaken. — Torſten ſwarade: jag finner intet 
att klandra hos din fon, om icke att han förekommer mig 
nog oftadig och ombytlig till lynnet. Om han mera likna— 
de dig till finnelaget, få ſtulle ingen wara fnarare färdig 
än jag att famtyca till hans begäran. — Men, inföll Il— 
luge, det föulle doc förorfafa en brytning of emellan, dereft 
du ej finner mig och min fon pasſande till ſwägerlag med 
dig. — Wälan då, fade Torſten, på ditt förord och för wår 
waͤnſkaps ſkull, ffall din jon få löfte om min dotter; men 
hon ffall dot ide ännu wara Hans trolofwade Tre år 
ffall Hon wänta på honom, och under denna tid ffall Han 
reſa bort i främmande land, för att fe och bilda fig efter 
andra mäns feder. Men äterwänder Han ice Hit efter nämns 
de tids förlopp, hwilket jag, i anfeende till hans wankelmod 
och ringa ftadga, betwiflar; — då ffall jag wara fri från 
all widare förbindelſe, i anledning af mitt nu gifna löfte. 
— Sedan man & ömfe fidor förklarat fig nöjd med detta 
beflut, ätſkilides man nu i all frid och ſämja. Illuge äter— 
wände hem, men Gunlög drog ned till ffeppet, fedan Han 
tagit afffed af Helga och faftat en wemodig blick tillbaka på 
fitt hemlands berg, hwilka nu tycktes honom kärare än förr. 
Snart ſwällde feglen af en gynnande nordweſt-wind och 
ſteppet lade ut till ſjös, ſökande Norriges kuſt. — Dit an— 
lände man äfwen lyckligt och wäl. Wid ſtaden Nidaros 
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lades ffeppet i Hamn, hwarefter man losſade dit beſtämda 
waror. 

VI. 

Wid denna tid regerade Erik Jarl Håfansfon och hans 
broder Swen öfwer MNorrige. Erik hade fitt ſäte på fin 
fädernegård Lade, och war en mäktig höfding. Skule Tor— 
ſtensſon, fon af Torſten Egilsſon på Borg, war nu Hofman 
hos Jarlen och ſtod hos Honom i Högt anfeende. Gunlög 
och Odun gingo nu med tolf man in på Lade, ftego fram 
till Jarlen och hHelfade Honom wördſamt. Han, fom fände 
Odun, had honom wara wälfommen och frågade efter tiden— 
der från Island, Hwarpå denne berättade hwad han Hade 
fig bekant. Jarlen frågade derpaͤ Gunlög, hwem han war, 
och han fade Honom ſitt namn och fin flägt. — Skule Tor— 
ftensfon, fade Jarlen, hwar bor denne man på Jaland? — 
Herre! ſwarade Skule, tag wäl emot honom, han är fon af 
ben bäſte man på On, Illuge Swarte på Gilsbacken, och är 
Han min foſterbroder. — Nu hade Gunldg ett djupt får 
på ena foten, hwarutur blod och war utpresſades när han 
gid. Detta blef Jarlen warſe, och frågade: hwad är det 
du har på foten, Islänning? Det är en böld, Herre! ſwara— 
de han. — OM du haltar likwäl ide, fade Jarlen. — 
Skulle jag halta, fwarade Gunlög, få länge båda mina hen 
äro lifa långa? — Då fade en af Jarlens hofmän, mid 

namn Thoraren: Denne Isländare förer mäkta ſtora ord i 
munnen; det wore Dderföre ffäligt att wi pröfwade något 
hwad Han duger till. — Gunlög flungade mot Honom en 
bifter blick och fade: 

Här är hofman en 
Full af idel men; 

Teo den ej för lätt, 
Han är ond och ſlät, 

Ar af ſwek helt full 

Will blott ha ditt gull; 
Men när friden gnyr 

Blir han rädd och flyr. 
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DÅ mille hofmannen gripa till fin ſtridshra, men Jar— 
fen fade till Honom att låta wapnen hwila, och Horde Han 
ej lägga dylika förflugna ord på finnet. Hur gammal är 
du, Isländare? fortfor Han, — Aderton wintrar, fwarade 
Gunlög. — Då hoppas jag att du ej måtte öfwerlefwa 
aderton till, fade Jarlen. — Gunlög fade då, med låg röft 
och likaſom för fig ſjelf: önffa mig icke ondt du, utan tänt 
hellre på dig ſjelf. — Hwad är det du mumlar, Isländare? 
frågade Jarlen. — Sädant fom jag tyder wara rätt och 
billigt, fwarade Gunlög; att du, Hellre än att önffa olycka 
öfwer mig, beder om lycka för dig ſjelf, till den Gud, för 
hwilken du har meft förtroende, ware fig till hwite Krift, 
ellev till Thor och Oden, om du ſatter mer lt till de 
gamle gudar. — Hwarom ffulle jag wäl då bedja, fom dig 
tyckes bäſt wara? fade Jarlen. — Att du ice, fwarade 
Gunlög, måtte få en flif affärd, fom din fader, Häkan Jarl 
— Jarlen fatte fig i bögfäret, blodröd i anfigtet, och ropas 
be med af wrede ffälnvande röft: gripen denne ſtorſkräflande 
dåre! Med fitt Hjertblod måfte han plikta för fitt öfwer— 
dåd! — Då fteg Skule Torſtensſon fram till Jarlen och 
fade: Herre! gif mannen frid för min ffull, och låt Honom 
offadd fara hädan. Jarlen ſwarade: Må han da hafwa dig 
att tacka för fitt lif, och ſtynde Han härifrån, få fort Hans 
fötter förmå att bära honom, och fedan aͤterwände han al— 
drig till mitt rife, få framt lifwet är Honom kärt. — DÅ 
följoe Skule med Gunlög ut, och ned till ſteppsbryggan, 
hwareſt en Englandsfarare juft war färdig att lyfta antar. 
Gunlög gick der ombord; men det andra fartyget, fom fört 
honom Sfwer från Island, öfwerlemnade Han, tillifa med 
godſet, iOduns waͤrd. Man ſtällde nu fofan mot föder, 
till Englands hof, och lade på höften till wid Londonsbryg— 
gorna. 

VII. 

Konungen af England, Etelred, uppehöll fig jujt denna 
winter, fom nu tillſtundade, i London. Der war då ſamma 
fpråf i England, fom i Danmark och Norrige; ty ſpraäket 
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i England blef förft förändradt, när Wilhelm Baftard ers 
öfrade landet. Från den tiden blef Wälſkan rådande, eme— 
dan ban fom från Walland (Normandie). — Gunlög gick 
ſtraxt till Konungen, och helſade honom höfwiſkt och wörd— 
famt. — Hwad landsman är du? frågade Konungen, hwars 
på Gunlög fade det och tillade: Herre! jag har reft Hit till 
eder långt bortifrån, emedan jag diktat ett qwäde om Eder, 
ſom jag önftar, att I nu wille afhöra. — Detta behagade 
Konungen, hwarpä Gunlög framfade qwädet med ſmak och 
eftertryck, deruti omqwädet (refrängen) war detta: 

Englands tappra krigarſkara 

Skall fin Kung och land förfmara, 
Som en engels, fänd från Gud, 

Atlyds, Etelred, ditt bud. 

Konungen tackade honom för qwädet, och gaf Honom en 
feharlafanstappa i fångarlön, hwilken öfwerallt war fodrad 
med ypperligt finn och befatt ned till medjan med guldhäk— 
ten. Han gjorde honom derjemte till fin Hofman, få att 
Gunlög öfwer den wintern fefde wäl anſedd hos Konungen. 

Tidigt en morgon hände fig, att Gunlög på gatan 
mötte tre mån, hwilkas förman, fom fallade fig Thorgrim, 
mar ſtor och ſtark, med ett afſkräckande och motbjudande 
yttre. — Denne fade till Gunlög: Hör Norrman! du kunde 
wäl lång mig något penningar. — Gunlög fwarade: Icke 
är det rådligt eller wäl betaͤnkt att låna penningar till en 
man, fom jag ide känner. — Då den andre emedlertid wid⸗ 
blef ſin begäran, och lofwade återbetala fin ſtuld på en wiß 
beſtämd dag, få gaf Gunlög honom penningarne, ſägande 
att han wille wåga förföfet och lita på hans ärlighet. — 
Kort derefter, då Gunlög fom till Konungen och berätta— 
de om lånet, fade denne: härutinnan Har du handlat mycket 
oförfigtigt. — Den farlen är mycket elaf, en rånare och 
wiking, gif dig derföre ej i färd med honom. Penningarne 
ffall jag erfätta dig. — Nej, ſwarade Gunlög, det ffall du 
ingalunda göra, Herre, Konung. Ila ftode det till med 
dina hofmän, om wi ſtulle anfalla oſkyldigt folk, men dere 
mot låta waͤldswerkare trampa oß under fötterna, och ffall 
det aldrig ffe, få framt jag får råda. — DÅ Gunlög fnart 

härefter räkade Thorgrim, fordrade han fina penningar åter; 
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men då den andre ſwarade: att han ide wille betala, qwad 
Gunlög: 

Will du ice, waͤldsman fräcka, 

Då fall wapenmakt dig ſtäcka, 
Dig, ſom annans gods will ha 
Samt med liſt och tredſka ta! 

Weta ffall du, att den unga 

Gunlög, fallad Ormetunga, 

Sticka fan; — när han det will, 
Kan han ockfå djerft flå till. 

Låt då lagen ffilja mellan of, fortfor han. Antingen ffall 
du betala mig mina penningar, eller möta mig i ärlig 
holmgäng (twekamp), efter tre dagars anſtänd. — Wikin— 
gen log häråt och fade: ännu Har det aldrig fallit någon 
in att utmana mig till holmgaͤng, hur mycken ffada jag 
än bar gjort. Jag mottager din utmaning, och lärer du 
deraf hafwa föga båtnad. — När Gunlög berättade för 
Konungen, hwad dem emellan war öfwerenskommet fade 
denne: illa lärer denna holmgäng för dig aflöpa; ty den 
mannen förftår fonften att döfwa alla ſwärd eller andra 
anfallswapen. Jag will derföre råda dig, att ide begagna 
något annat ſwärd, än det, fom jag här gifwer dig; men 
det, fom du annars manligen nyttjar, ffall du endaſt wifa 
din motftåndare, då han frågar derefter. — Gunlög tackade 
Konungen mycket; och då Holmgången ffulle gå för fig, frå 
gade Thorgrim, hwar det ſwärdet wore, hwarmed Gunlög 
aͤrnade ſtrida. Denne wiſade honom ſitt ſwärd och drog det 
ut; men det fom Konungen ffänkEt honom Hade han hän— 
gande på armen. — DÅ Wikingen fåg ſwärdet, fade han: 
Det der är nog litet, och för ett fådant wapen rädes icke 
Thorgrim. Derpä högg han till. Gunlög, få att Hans fföld 
näſtan ſplittrades. Gunlög befwarade detta hugg med Ko— 
nungens fwärd, och Wikingen, fom trodde att Han ſtulle 
nyttja det ſwärd, han förft wiſat, betäckte fig icke med föl: 
ben, och erhöll derföre ett dödligt får. Genom denna be— 
drift förwärfwade fig Gunlög mycket beröm, få wäl i Eng— 
land, fom i andra länder. 

Om wåren, då fiöfarten begynte, bad Gunlög Konung 
Etelred om tillätelſe att reſa Bort. — Konungen fporde 
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honom då, hwart han ärnade fig, hwartill Gunglög ſwara— 
de, att han wille fullborda ſin föreſats och det löfte han 
gjort, hwilket Han nu framſtällde i följande vers: 

Lofwat har jag att gäfta 

Tre Konungar, utaf de bäſta, 

Trenne Jarlar: och mitt ocd 

Ar ej ſuö, fom föll i fjor. 
Men när jag till hemmet länder, 

DÅ ffall guldet, ofwan händer, 
Pryda armar, hwilkas nerf 

Pröfwad är i fimpamwärf. 

Konungen gaf Honom nu tillftånd att reſa, famt förs 
ärade ffalden derjemte en gyllene armring om fju öres wigt, 
ſägande: du mäſte dock lofwa mig att äterkomma inom twen— 
ne år; ty du har blifwit mig dyrbar, få mål för dina 
idrotter, fom för din tapperhet, och ſtulle det illa lika mig 
att ſtiljas från dig för alltid. 

WEEHE. 

Gunlög feglade nu, med några köpmän från England, 
norr ut till Dublin, der Konung Sigtrygg Silkesſkägg dä 
nyligen hade kommit till regeringen. Gunlög gick ſtraxt ins 
för Konungen, helſade Honom wördſamt, och blef wäl emot 
tagen. Derpä fade han: Herre! jag hafwer ett qwäde till 
eder, och anhåller om tillftånd att låta Höra detſamma. — 
Konungen ſwarade: Aldrig hafwer någon tillförene diktat 
något qwäde till min ära, hwarföre mig wäl fyfter att höra 
hwad du Har att framföra. — Då qwad Gunlög en herr 
[ig drapa med följande omqwäde: 

De korpar till gäſtabud glade månd fara 

DÅ Sigtrygg framljungar bland fienders ffara. 

Då Gunlög flutat fitt qwäde, tackade Konungen Honom der— 
för, kallade till fig frattmäftaren och frågade: hwad lön han 
borde gifwa ffalden för hans möda. — Hwad thckes eder 
ſjelf, Herre! Konung? fwarade denne. — Om jag gifwer 
honom twenne laftfartyg, är Det ide då god oc hederlig 
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betalning? fade Konungen. — Det är för mycket, Herre! 
ſwarade ffattmäftaren. Andre höfdingar plåga gifwa en 
eller annan koſtbarhet i Bragelön, fåfom ett godt ſlagſwärd, 
en guldring eller dylikt. Derpå gaf Konungen honom en 
hel ny klädning af ſcharlakan, en med guldhäktor befatt 
rock, en kappa, prydd med dyrbara ffinn och en gyllene arme 
ring af en marks wigt. Gunlög tackade Honom för gäfwor— 
na, och feglade, efter någon tids förlopp, till Orfneydarne, 
der Sigurd Jarl regerade. Ockſäſtill honom hade han ett 
qwäde i beredffap. Det mar en Flock (en fortare lofſäng 
än Drapa), hwarfoöre Jarlen gaf Honom en ftor ſilfwerbe— 
flagen Yxa till Bragelön. Jarlen böd Gunlög mycket goda 
och guld, om han wille qwarſtadna hos honom, men härtill 
kunde han dock icke öfwertalas, emedan han ſade ſig nöd— 
wändigt wilja beſe Swerige. — Han gick få om bord med 
några köpmän, fom ſeglade till Norrige och fom om höften 
till Konghäll i Wiken. Härifrån erhöll Han wägwifare 
upp till. Weſtergöthland och fom till handelsſtaden Skara. 
— Sigurd Jarl, fom der hade fitt fäte, war redan till Hög 
ålder fommen. Afwen för honom framförde Gunlög ett 
qwäde. Det war äfven en Flock, med hwilken Jarlen war 
få wäl tilljred8 att Han Had Honom ſtadna hos fig öfwer 
wintern, hwilket tillbud Gunlög äfwen emottog. 

Om wintern hölls der ett ſtort jul-gäſtabud, och, da— 
gen före Jul, hade tolf män ankommit till Jarlen, ſäſom 
fändebud från Erik Jarl i Norrige, för att öfwerföra ſkän— 
fer till Sigurd. Jarlen emottog dem wäl, och gaf dem un— 
der Julen plats hos Gunlög. — Der hördes nu mycket 
muntert glam wid gillena, under det de fradgande mjödhor— 
nen wandrade laget omfring, löfte mången tungas Hand och 
framkallade högljudd glädje och fång. — Götherna talade 
då, bland annat om, att det ide war någon förnämligare 
och mera berömd Jarl i de nordiffa rifena, än deras Si— 
gurd; hwaremot Norrmännen menade, att han dot måfte 
fit något tillbafa, för deras Erik. — Härom twiftades nu 
en fång ftund, och, då man & ingendera ſidan wille gifwa 
wika, beflöt man omfider, att taga Gunlög till ſkiljesman. 
DÅ qwad han: 

Erik, ſtolt och glad, 

Uppå öfter-Haf, 
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Ses fin ſjöhaͤſt rida. 
Hwem törs honom bida? 

Sigurd ſegerrik, 

Hwem är honom lik 
Ibland Göthers ffara, 

Att ſitt land förſwara? 

Med detta utflag förklarade man fig nöjd & båda ſidor, 
men i ſynnerhet yttrade de Norſka ſändebuden fin ſtora be— 
lätenhet. — Efter Julen aͤterwände de fiftnämnde Hem, med— 
förande ftora ffänter till Erik Jarl, för hwilken de äfwen 
Berättade Gunlögs dom. Jarlen, fom fann att Gunlög wid 
detta tillfälle Hade bewiſat honom tillgifwenhet och wän— 
ffap, yttrade då, att Gunlög kunde fritt och tryggt wiſtas 
i hans rife, hwilket löfte Gunlög fedan fit höra. Sigurd 
Jarl ffaffade Honom, efter en tids förlopp och på hans be— 
gäran, en waͤgwiſare till Tiundaland, i det egentliga 
Swerige. 

EX. 

Konung Olof regerade nu öfwer Swerige. Han war 
fon af Konung Erik Segerfäll och Skoglar Toſtes dotter, 
Drottning Sigrid Storräda. Han war en mäktig och an— 
fedd Konung, ſamt mhcket hugad för prakt och yppighet. — 
Gunlög fom till Upfala om wåren, under det ting der 
hölls; och få ſnart han fit tillträde hos Konungen, Helfade 
han Honom woͤrdſamt. Konungen emottog honom wänligt och 
frågade, hwem han war. Gunlög fade fig wara en Islända— 
re, fom nu fommit hit för att fe den frägdade fonung Olof 
och hans mäktiga rike. Wid famma tid mar Isländaren, 
Rafn Onundsſon hos Konungen. Honom frågade nu Konun— 
gen angående Gunlögs flägt och härkomſt. — Herre, ſwa— 
rade denne, han är af god flägt och fjelf en af de käckaſte 
män. SÅ låt honom då gå fram och taga plats hos dig, 
fade Konungen. — Derpå gaf Gunlög tillfänna, att Han 
diktat ett qwäde, hwilket han önſkade att Konungen måtte 
afhöra; men Konungen ſwarade, att det nu ej war tid höra 
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qwäden, utan war däft, att förft taga plats. — De gjorde 
få, och Gunlög gaf fig nu t famtal med Rafn, och berät 
tade de för hwarandra om fina reſor. — Den fiftnämnde 
förtäljde huru Han, ſommaren förut, Hade reft från Island 
till Norrige, och, i början af wintern, derifrån till Sweri— 
ge. — Gunlög och Rafn blefwo fnart goda wänner; men 
en dag, efter flutadt ting, då de båda woro inne hos Ko— 
nungen, fade Gunlög: Nu ffulle jag önffa Herre, att Du 
wille afhöra mitt qwäde. Konungen jakade härtill; men då 
utbad fig Rafn att äfwen få låta höra hwad han diktat. 
== Afwen härtill ſamtyckte Konungen; men då lät Gunlög 
förftå, att han gjorde anfpråt på, att förft få låta höra 
fig. — Nej! fade Rafn, mig tillhör att förft framföra mitt 
qwäde, då jag förft kommit till Eder, Herre, Konungh — 
När, fade Gunlög, hörde man någonfin, att, då wära Fä 
der fammanträffade, mink fader följde efter din? Aldrig, 
— och lärer Det wäl ite Heller nu låta fig göra, att jag 
ſättes efter dig. — Låtom oß då åtminftone, fade Rafn, 
wiſa få paß belefwenhet, att wi ej börja träta härom, utan 
låta Konungen råda. — Gunlög ffall qwäda förft, fade 
Konungen, ty han ffulle blifwa meſt förtörnad om han ej 
finge råda. — Då «PB Gunlög fin Drapa, och när den 
war flut, frägade Konung Olof Rafn, hwad Han tyctte 
om qwädet. — Bra, Herre! fwarade denne; det war ett 
långt qwäde, men ſmaklöſt och något felt, ſaſom Gunlög 
fjelf är till lynnet. — NÅ, låt nu höra hwad du förmår 
aſtadkomma, Rafn, fade Konungen. Han efterkom genaſt 
Konungens önſkan, och då han ſlutat frågade Konungen 
Gunlög, hwad han tyckte om detta qwäde. Bra, Herre! 
ſwarade Gunlög; det war ett wackert qwäde, fåfom Rafn 
är fjelf, men allt för hwardagligt, — och deßutom, fortfor 
han, hwarföre diktar du endaft en flock om Konungen? 
Tyckes han dig ide wara wärd en drapa? Rafn fwarade: 
Laͤtom of nu ide tala längre härom, Det kommer wäl en 
lägligare tid, då wi Å nyo funna upptaga detta ämne. — 
Härned flutades nu deras famtal. 

En fort tid härefter blef Rafn Konung Olofs hof— 
man, och bad om tillftånd att refa bort. Sedan Han er 
hållit det och mar resfärdig, fade han till Gunlög: det är 
nu flut med wår wänſkap, fedan du welat få nedfjätta mig 
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här inför Konungen: och den tid torde wäl komma, då jag 
ffall tillfoga dig lifa få ſtor wanära, fom du här föft till: 
foga mig. — Ditt hot förffräder mig ingalunda, ſwarade 
Gunlög, oc aldrig lärer det komma derhän, att jag blif— 
wer mindre hedrad än du. 

Konungen gaf Rafn dyrdara ffänker wid afrefan, då 
han om mwåren for öfwer till Trondhjem. Der gjorde han 
fitt ſtepp färdigt och feglade om ſommaren öfwer till Is— 
Tand, hwareſt Han lade till mid Lejrawäg, nedanför Heden. 
Hans wänner och fränder mottogo Honom med glädje, och 
blef Han följande winter Hemma hos ſin fader. 

Skapte Thorodsſon war nu Lagman öfwer Island. 
Han war nära beſlägtad med Rafn och Hans ſlägt, och det 
rådde ett godt förflånd emellan alla desſa fränder. Om 
ſommaren möttes Rafn och Skapte på Alltinget, då Rafn 
begärde Lagmannens biträde med frieri hos Torſten Egils— 
ſon, hwars dotter, Helga den Fagra, han wille hafwa 
till huſtru. — Skapte inwände wäl att hon redan war 
bortlofwad till Gunlög, men Rafn ſwarade, att den tid ſom 
war aftald dem emellan, nu redan war tilländalupen, och 
att Gunlögs öfwermod nu få tilltagit, att han knappaſt 
nu mera ffulle wilja ihägkomma fitt löfte. Skapte lät då 
Rafn råda, och de gingo alltfå med ett ſtort följe till Tor— 
ſten Egilsſons bod. Der blefwo de wäl emottagna och på 
bäfta fått undfägnade. — Efter en ſtund fade Skapte: min 
frände, Rafn, will hafwa din dotter, Helga, till äkta. Hans 
ätt är dig wäl befant, få wäl fom hans förmögenhet, Hans 
duglighet och det biftånd han har att förwänta af fina fraͤn— 
der och wänner. — Torſten ſwarade: Gunlög Har redan 
fått mitt löfte om Henne, och jag will på det nogaſte Hålla 
allt det fom blifwit of emellan aftaldt. — Skapte fortfor: 
äro ide nu de tre wintrar förbi, fom blifwit beſtämda eder 
emellan? — Wisſerligen äro de det, fade Torften, men 
ſommaren är ännu icke till ända, och Gunlög torde komma 
äter ännu i ſommar. — Men hwad Hopp kunne wi då gö— 
ra of, om han ice är äterkommen wid ſommarens flut? 
jade Skapte. — Wi föola mötas Här näfta ſommar, ſwara— 
de Torften, och då fe till Huru ſakerna ftå; men för när 
warande tyckes det mig tjena till intet, att widare härom 

2 4 
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orda. — Med detta beſted ffildes de åt, och man red Hem 
från tinget. 

Emedlertid blef det ej länge obekant att Rafn friat till 
Helga, hwilken nu Hela tiden warit anfedd fom Gunlögs 
trolofwade brud. Dag efter dag wäntade man nu Gunlögs 
återfomft, och Helga blickade, med tärfyllda ögon, utöfwer 
hafwet, der hwarje fegel, fom wiſade fig, wäckte ett bedräg— 
ligt och fnart åter förfminnande Hopp. SÅ förgit hela den 
fommaren, under fruktlös wäntan. Följande ſommar in: 
funno fig Skapte och Rafn Åter på Alltinget, och nu på 
yrkade de, med all ifwer, att få beftämdt ſwar på frieriet, 
ſägande att Torſten nu kunde anſe fig fullkomligen fri från 
all förbindelfe till Gunlög. — Torſten ſwarade, att han 
icke hade maͤnga döttrar att förſörja, och wille för ingen 
del att de ſtulle blifwa någon man till ſtam eller ſtada. 
Han wille derföre förft tala med Illuge den Swarte, in— 
nan han fattade ett afgörande beſſut. — Han begaf fig 
alltfå till Gilsbacken, der han träffade Illuge och fade till 
honom: Tycker du ide att jag nu fan wara fritagen ifrån 
alla mina förbindelfer till din fon, Gunlög? Det är du wis— 
ferligen, ſwarade Illuge, om du will wara det, och icke Hel: 
ler fer jag, hwad jag härwid fan uträtta, da jag ice kän— 
ner Gunlögs närwarande belägenhet, eller ens wet om han 
lefwer eller är död. — Torften aterwände nu till Skapte, 
med hwilken han nu träffade den öfwerenskommelſen, att 
Rafn och Helga ffulle hafwa bröllopp på Borg, i början 
af. wintern, få framt ide Gunlög innan def aͤterkom; men 
om detta inträffade, och Han då äterfordrade fin brud, få 
ffulle Torſten wara fri från all förbindelfe till Rafn. Sedan 
denna öfwerenskommelſe blifwit träffad, lemnade man tinget 
och hwar och en aterwände hem till fig. Nu följde äter 
en tid af fåfäng och bedragen wäntan. Weda efter wecka 
förgit och Gunlög äterkom ej, och ite Heller erhöll man 
någon underrättelfe om honom, få att Helga, med en be— 
droͤfwelſe gränſande till förtwiflan, motfåg fin twungna förs 
ening med en man, den hon aldrig kunde älffa, dels för 
hans ſträfwa och hårda lynnes ffull, och dela emedan Gun— 
lög ännu egde Hela hennes hjerta och kärlek. 



X. 

Nu är att berätta, huru Gunlög reſte till England, 
ſamma ſommar ſom Rafn for till Island, ſedan han wid 
afreſan erhållit många dyrbara föräringar af Konung Olof. 
Konung Ethelred mottog Gunlög wäl, och den ſiſtnämnde 
tillbragte wintern i England uti ſtort anſeende. — Knut 
Swensſon, den mäktige kallad, regerade wid denna tid öf— 
wer Danemark, och hade Han nyligen emottagit riket fåfom 
fitt fädernearf. Ej nöjd med fitt fädernerike, Hotade han 
beſtändigt att företaga ett härtäg till England, der hans 
fader, Swen, hade wunnit ett ſtort rike, innan döden der 
lutade hans hjeltebana. På denna ſamma tid mar oc en 
ftor Här af Danffar i England, under anförande af en höf— 
ding, wid namn Hemming. Det rife, fom Konung Swen 
wunnit, Höll nämnde höfding Hans fon, Knut, till handa. 

Om fommaren begärde Gunldg tillftånd att refa bort; 
men Konungen fwarade, att det illa pasſade att öfwergifwa 
honom, hwars Hofman han mar, nu då England Hotades 
med krig. Gunlög lofwade då att dröja, men utbad fig 
tilljftånd att reſa ſommaren derefter, ox ej de Danſke innan 
def kommo. Emedlertid förflöt äfwen en ftor del af denna 
ſommar, utan att Danffarne läto höra af fig. Efter mins 
ſommar fick Gunlög då tillätelſe af Konungen att refa, 
hwarföre han genaft for öfwer till Norrige och Erik Jarl 
på Lade, fom emottog honom wäl, och bad Honom dröja hos 
fig. Gunlög tackade Jarlen för tillbudet, men ſwarade, att 
han war högſt angelägen, att ofördröjligen komma öfwer till 
Island, der hans fäſtmö redan länge wäntat honom. Här— 
till ſwarade Jarlen, att alla ſtepp, ſom det året ämnade 
fig till Island, redan woro Horta, hwarföre Han ſwaͤrligen 
ſtulle funna werkſtälla fin föreſatts. En af hofmännen ins 
föll då, att han med ſäkerhet hade fig bekant, det Hallfred 
Wattenrada⸗ſkald låg ute wid Agdanäs ännu dagen förut. 
Detta fann Jarlen ſannolikt, emedan Hallfred förft för tre 
dagar fedan affeglat, och han lät alltfå föra Gunlög ut 
till ſteppet. Hallfred tog emot honom med glädje och gam— 
man, och, emedan ſommaren war långt framſkriden, begag— 
nade de förſta gynnande wind att gå till fiö8. Under re 
fan förfortade de tiden med hwarjehanda famtal oc berät— 
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telfer om fina äfwentyr, och en dag frågade Hallfred Gun— 
lög, om hade ſport att Rafn Onundsſon friat till Helga 
den Fagra. — Gunlög fwarade, att han wisferligen hört 
något derom, men dock intet tillförlitligt. Hallfred berättar 
be då hwad Han Hade fig befant om ſaken, ſamt huruſom 
mången anfåg Rafn wara lika god karl fom Gunlög. — 
DÅ qwad denne: 

Huru ofta, på willande haf, än jag fåg mången feglare gå uti qwaf, 
Det ej ſtäckte mitt mod, det ej ſträmde min föl från att plöja den 

ſtummande graf. 

Men när hägen mig för emot hemlandets ö, till att ffåda min ftrå: 
lande brud, 

Stiga ſwart-alfer upp, för att gäcka min fjäl, och den kläda i mid— 
nattens ſtrud. 

De förtälja att Rafn Har borttagit min möj; — det är waͤrre än 
ljungeld i maſt; — 

OM min ära de fläcka och ſwärta mitt namn; det fördyftrar mitt 
finne med haft. 

Hallfred fade då: Jag önffar blott, kamrat! att det må gå 
big bättre med Rafn, än det gid mig en gång då jag fic 
att göra med honom. För några år fedan fom jag med 
mitt ffepp till Lejrawäg, och ſtulle betala en Half mark 
ſtlfwer, fom jag war ſkyldig Rafns Huskarl; men då jag 
ej, vå utfatt tid. kunde afbörda mig min ſtuld, fom Rafn 
ridande till of med fyratio mån och Högg af landtäget, få 
att ſteppet dref upp på land och war nära att gå förlo 
radt. Jag måfte då lemna åt Rafn att fielf döma of emel— 
lan, då jag måfte betala en mark, utom den betydliga koſt— 
nad jag maͤſte anwända på ffeppet, för att få det i frånd 
att hålla fjön. Detta är allt hwad jag fan berätta om 
min handel med den mannen, med hwilken ingen gerna ins 
låter fig twenne gånger. — Gunlög qwad då följande wiſa: 

Om Rafn will taga min wäna Mö, 
Det bringar honom ej lycka. 
Den lede fiende maͤſte dö, 
Hur ftolt han än må fig ſmycka 
Med gyldne ringar och ſtraͤlblank flinga; 
Den honom aldrig ffall feger bringa, 

Det tror jag wißt. 

Der hemma fitter min unga brud 
OM fömmar filfe och gråter; 
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Det ffulle bli hennes bröflopps-ffrud; 
”Men Gunlög fommer ej åter!” 
Såå fukar sn medan dagen ſtrider 
OM afton kommer och qwällen Tider, 

Det blir få mörkt. 

Det war dot annat i fordna dar, 
— De flydda dagar, de rifa — 
Da Gunlög än war hos Helga qwar. 
Den tiden tycktes mig Llifa 
Med ſolblank morgon, om vår, i ſtogen; 
Om Färlef hwiffade, huld och trogen, 

Min fagra mös 

Detta är wäl diktadt, fade Hallfred. Emedlertid nalkades 
de målet för fin reſa och landade, fort före winterns in— 
brott, i Hraunhamn, wid Melracka-flätten, och losſade der 
laddningen. Der på flätten war en bondeſon, wid namn 
Thord, font alltjemt plågade gifwa fig i brottning med de 
ankommande föpmännen, och ingen kunde emotftå honom. 
Denne uppmanade nu äfwen Gunlög att mära fin ſthrka och 
wighet med Honom, och blef följande dagen beſtämd till dens 
na ſtrid. Under natten förut bad Thord till Thor om ſe— 
ger, och morgonen Dderpå, när de brottades, flog Gunlög 
båda fötterna undan fin motftåndare, få att han gjorde ett 
fwårt fall; men den fot Gunlög ftod på, git härwid ur 
Ted, få att äfmen han föll jemte Thord. Då fade denne: 
Kanſke går det dig icke bättre wid ett annat tillfälle, — 
jag menar, om du får att göra med Rafn Onundsſon, fom 
juft nu lärer hafwa hemfört Helga den Fagra, fåfom fin 
brud, ehuru hon tillförene warit dig lofwad. Jag war fielf 
i ſomras närwarande på Alltinget då detta blef aftaldt 
emellan Rafn och Torſten på Borg. Gunlög ſwarade intet 
härtill; men blef dyfter och ſwärmodig famt talade ej måns 
ga ord till någon den dagen. Emedlertid blef Hans fot 
förbunden och dragen i led, men ſwulnade dock mycet och 
tycktes förorſaka honom ſtor wända, ehuru han ej yttrade 
nägot derom. — En wecka härefter lemnade Gunlög och 
Hallfred ſlätten, och anlände till Gilsbacken ſamma Lör- 
dagsafton fom brölloppet firades på Borg. — Sedan Illu— 
ge med glädje emottagit fin fon, wille denne ſtraxt rida ned 

till Borg; men Mwarfen IUuge eller någon annan fann 
det raͤdligt. Gunlög förblef dot faſt wid fin föreſatts; 
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men hand fot war i ett fådant tillftånd, att Han, ehuru 
han ingalunda wille tillftå det, war alldeles urftåndfatt till 
att refa, hwarföre det ej heller blef något af. Hallfred red 
morgonen derpå hem till Hreduwatten i Norderädalen, hwar— 
eft hans bror Gallte Ottarsſon ffötte deras gemenfamma 
egenbom. 

XE. 

På Borg fatt Rafn wid bredan bord och Höll bröl— 
loppsgille. Bruden, fom blifwit twungen att taga platå 
wid hans fida, war Helga den Fagra; ehuru de onaturligt 
blefa finderna och de förgråtna ögonen nu thcktes jäfwa 
betta tillnamn, ſamt wittna om en föga Iyclig brud. — 
Mången af brölloppsgäſterna anmärkte äfwen, att bruden 
mera tycktes tänka på den fom Hon tillförene Iofwat fin 
tro, och hwilken man nu knappt wågade nämna, än på den 
fom nu war hennes brudgum. 

Snart efter brölloppet for Rafn hem till Moßfjell 
med fin huſtru, Helga, och då de nygifta warit der en fort 
tid, hände fig, att Helga waknade tidigt en morgon, medan 
Rafn ännu fof. Hon märkte då att han måndades ſwaͤrt i 
ſömnen och jemrade fig mycket en ſtund, hwarefter Han wak— 
nade. Han berättade då, att Han baft följande dröm: Mig 
tycktes att jag låg wid din ſida, ſwärt fårad af en hugg: 
orms bett, fom inträngt wid mitt hjerta. Jag tyckte att 
mitt får blödde jå ymnigt, att bädden Hwarpå jag Hwilade, 
helt och hållet färgades af blod, ehuru du förföfte, att 
med handen hämma blodflödet; och lärer wäl denna min 
dröm förebåda min ſnara död. — Helga fade då: det ſtulle 
jag aldrig förja öfwer, oc illa Har ni bedragit mig, då ni 
intalat mig att blifwa eder maka, innan Gunlög war äter— 
fommen. San lärer likwäl nu wara hemma, och ſtall wäl 
ej dröja att kräfwa en blodig hämd af eder. Då hon fagt 
Detta, utbraft hon i den häftigafte gråt, fom warade en lång 
ſtund. — Snart Härefter fpordes Gunlögs återfomft. — 
Helga wiſade fig nu få bitter och hatfull mot Rafn, att 
han ide länge kunde qwarhålla Henne der Hemma, utan mås 
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fte återwända med Henne till Borg, och likwäl hade Han 
ingen glädje af deras äftenffap. 

Nu begaf fig, att om wintern ſtulle få ett bröllopp 
på Sfånd gård, der en man, wid namn Swerting, ſtulle 
gifta8 med Hungerd, en dotter af Thorod och Jofrida. Hune 
gerds frände, Torkel på Stånd, bjöd äfwen Illuge den 
Swarte och hans föner till brölloppsgillet; men då Illuge, 
på beftämd dag, gjorde fig färdig till refan, fatt Gunlög 
inne i ſtugan och gjorde alla inga anftalter dertill. — Il— 
luge git då bort till Honom och frågade, hwarföre ide äf— 
wen han lagade fig i ordning. — Gunlög fwarade, att Han 
icfe wille följa med, utan blefwe helſt Hemma, emedan det 
illa lifade fig för den fom Hade en hjerteſorg att wara i 
ſamqwäm med glada menniffor. — Ah, wißt ffall du repa 
mod och följa med, min fon, fade Illuge; lägg ide denna 
forg få haͤrdt på hjertat, att du utan uppehör grämer dig 
för en qwinnas full. Låtfa heldre fom brydde du dig ej 
berom; Det är mera wärdigt en man, och deßutom felas ju 
här ide qwinnor att wälja på Gunlög fatt en ftund och 
begrundade fadrens ord, och då han thckte att detta råd ej 
war att förakta, ſteg han flutligen upp och lagade fig till 
Att Olje ateds ot 

DÅ Gunlög och Hans far anlände till brölloppsgaͤrden, 
woro gäfterna redan, till ftörre delen, förſamlade. Illuge 
och hans föner fingo platſer fig anwiſade i det ena högſä— 
tet, ſamt Torſten Egilsfon, hans Måg Rafn och brudgum 
mens följe, i det andra högſätet, midt för Illuge och Hans 
ſöner. Qwinnorna togo plats pätwärbänken, der Helga 
fatt bredwid bruden. Helga och Gunlög wexlade, under 
måltiden, fom oftaft blifar med hwarandra, och deras ögons 
tyfta fyråf war nog wältaligt, för att bekräfta det gamla 
ordfyråfet, fom ſäger, att ögonen röja, om man och 
qwinna älffa hwarandra. Gunlög war mid detta tills 
fälle utmärkt wäl flådd. och bar den prydliga drägt, fom 
Konung Sigtrygg hade gifwit Honom, få att han, både i 
detta hänſeende och genom fin mäxt, ſtyrka och ſtönhet, ut— 
märkte fig framför de andra männerna. Emedlertid tycktes 
Gunlögs och Helgas närwaro och förſtämda lynne förorſaka 
att glädjen äfwen flydde från de öfriga gäſterna. Slutli— 
gen war tiden inne, då man ſtulle aͤtſkiljas och hwar oc en 
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återwända Hem till fig. Qwinnorna gingo då hwar och 
en åt fitt haͤll för att laga fia till hemfärden. Emedlertid 
fit Gunlög ett efterlängtadt tillfälle att enffildt tala med 
Helga, och de fyråfade länge och förtroligt med hwarandra; 
men då de flutligen måfte ſtiljas, uppfteg Gunlög och qwad 
med ljudelig ſtämma: 

Se'n Rafn min mö till ſitt hjerta tryckt 
Ej dag war klar, 

Mitt öga war tärfymbdt, af ſömnen ej lyckt, 
OM mörkt det war, 

För guldet det röda min brud blef fåld, 
Den lilja ffön 

Med bleknande kinden; i röfwarens mwåld 
Hon hwiffar fin bön. 

Den bönen om ffoning till Allfader går 
Hwaͤr dyſter qwäͤll, 

OM ljusalfer fläkta från ögat mång” tår, 
Under nattens tt 

Diu fader förglömde få fnart mitt ord 
Om kaͤrlek och tro, 

Och ſe'n den forgens tidning blef ſpord, 
Jag fann ingen ro. 

Jag glömde att fjunga om wikingens lif. 
ng bölja blå; : 

Jag glömde att Inga om kon 
o 

jord ockſä 

O, föra qwinna, du tjufande bild 
Från drömmens werld! 

Hwi fick jag ej ffåda dig, trofaſt och mild, 
Wid hemmets härd? 

Nu längtar jag ſtiljas från jordens forg, 
MN alhall gå, 

OM glömma, om möjligt, den rofen på Borg 
Med ögon blå. 

Men då wi nu fliljas, tillade Gunlög, kanſke för alltid, få 
måfte du hafwa ett minne af mig; och det wet jag att du 
ej förſmär. Med desſa ord faftade Han öfwer Helgas ſtul— 
dror den dyrbara fappa, fom han hade erhållit ho3 Konung 
Ethelred i England. — Helga tackade honom hjertligt för 
gåfwan, men fällde derwid många bittra tårar. 

Gunlög gick derpå ut, ſwängde fig upp på en häſt och 
tumlade den en ſtund, hwarefter han, i mild fart, ſprängde 

ungars fif 
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emot Rafn, få att denne måfte wika till ſtdan. — Hwar— 
före flyr du för mig? fege Rafn! — fade Gunlög. Nu 
har du ju intet att frufta af mig; men du met wäl hwad 
du förtjenar. Rafn ſwarade: 

Illa det höfwes en man att uppwäcka ſtrid om en qwinna. 
»Werlden, ty wärr! är af qwinnor full,” och att alfa en enda, 
Si fom om hon fin Life ej ägde på jorden den wida, — 
Det är blott därffap af män, fom pröfwat werlden och lifwet. 
Si, utt Söderns blomftrande land, omflutet af ljummä 
Böljor, och ſwalkadt alltjemt af milda, doftande windar, 
Mången tärna wäntar dig der, bland lager och myrten. 
Sf du din lycka der, och tag henne med dig till Norden. 

Gunlög fwarade: Man fäger wäl få, och måhända finnas 
äfven många fådana qwinnor fom Helga den Fagra; men 
jag tror det icke. 

Emedlertid ſtyndade Illuge och Torſten fram, för att 
hindra all ftrid emellan Gunlög och Rafn. DÅ qwad 
Gunlög: 

För guld blef hon gifwen åt Rafn, min fagra, guldlockiga tärna, 
Och min kärlek blef gäckad få grymt, och fläcad min ära, 
DÅ man priſade Rafn fom jemngod oh lika med Gunlög. 
Icke war det min ſtuld, att Konungens ord mig förbjödo 
Förr att wända min färd mot hemmets älffade ftränder. 
— Nu min tunga är ſtum och forgen bor i mitt hjerta. — 

Båda partierna aͤterwände derefter hem, och föreföll 
intet widare märkwärdigt den wintern. Men fedan Helga 
nu återfett Gunlög, hade Rafn ide widare någon glädje af 
henne. 

Följande ſommar red man till tings, många i ſällſkap, 
fom wanligt. Illuge den Swarte med fina ſöner, Gunlög 
och Hermund, Torſten Egilsſon och hans fon, Kolfwen, 
Onund från Moßfjell med alla fina ſöner, ſamt nyßnämn— 
de Swerting. En dag, DÅ tinget war mycket talrikt beſökt 
och fedan alla rättegaͤngsſakerna woro afflutade, äſkade Gun— 
lög ljud och fade: Ar Rafn Onundsſon Här tillſtädes? — 
Jag är här, ſwarade han. — Du wet, fortfor Gunlög, att 
du har tagit min brud, på hwilken jag Hade löfte, och Du 
har wäckt fiendſtap emot mig, Dderföre fordrar jag dig nu 
till holmgaͤng här på tinget, och efter tre dagar ffall du 
möta mig på Oxeråholmen. — Rafn fwarade; Det är ett 
budſtap, fom man funde wänta fig af Dig, och jag är färs 
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big få ſnart du will, hwarföre jag äfwen ffall infinna mig 
wid den tid och på det ſtälle du nu beſtämt. Alla deras 
anhörige, å båda fidor, woro wäl mycket mißnöjda Härmed; 
men det war den tiden lag på Island, att en hwar, fom 
trodde fig förnärmad på ett eller annat fätt, kunde uppfor— 
dra fin motſtändare till holmgäng. Efter trenne nätters 
anftånd, gjorde de fig derföre & ömfe ſidor färdiga till 
holmgaͤngen. 

Illuge den Swarte ledſagade fin fon till Holmen, med 
ett ſtort följe; men Lagman Skapte följde med Rafn, äf— 
wenfom hans fader och andra fränder. Dä Gunlög gick 
ut på holmen, qwad Han fålunda: 

Färdig jag är att hugga med ſwärd och pröfwa min lycka 
Här uppå tingets ö, bland barndomsmwänner och fränder. 
Nu will jag fända till Oden min bön om kraft till att fegra; 
Kraft till att rycka den ſtändlige Rafn från lifvet och ſolens 
Ljus och från Helga, min röfivade brud. Ej längre han fråsfe 
Nu af fin ſtulna fröjd; — till Hel må han draga att pröfiva 
Hennes kärlek, och wandra fig trött i giftdränkta ſalar. 
Nu, hans lockiga hufwud, till tänderna klyfwa, jag längtar, 
Oh att befria fen hans ffuldror ifrån denna börda. 

Härtill ſwarade Rafn: 

Icke wet du, o Skald, att ſäga hwem Nornorna gynna; 
Ej någon dödlig de taga till råds. — Nu ſwärden de blanka 
Striden må flita, oh dricka fig rus af kämparnes hjertblod. 
En af of faller, oh Helga den Fagra fall gråta fin brudgum, 
Eller, fom enka, förja fin man. — Den ſorgen nog läkes 
Förr än folen går ned; ty mig hon älffade aldrig. 

Nu höll Hermund ffölden framför fin broder, Gunlög, 
och Swerting för Rafn, och träffades den öfwerenskommel— 
fen, att den fom blef fårad, ffulle löſa fig af holmgängen 
med tre marker ſilfwer. Rafn, fom war utmanad, ffulle 
hugga förft. — Han gjorde få, och träffade öfwerſta fanten 
af Gunlögs fföld; men, emedan han högg haͤrdt till, få 
braſt ſwärdet wid fäftet, och fyetfen deraf, fom ſlant öfwer 
ffölden, fårade Gunlög lindrigt på kinden. Badas fränder 
och många andra gingo nu emellan dem, och Gunlög fade: 
nu förklarar jag Rafn för beſegrad, då han är wapenlös, 
fåfom I alle fen. Men Rafn fwarade: oc jag förklarar 
big öfwerwunnen, emedan du är ſarad. — Gunlög wardt 
nu mäkta wred och ropade, att ſtriden ännu mar oafgjord, 
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och ſtulle def fortfättning föga baͤta Rafn. Men IUuge 
fade, att de för denna gången borde ſſuta. — Gunlög ſwa— 
rade då: det må få wara, men dä önffar jag likwäl få mö— 
ta Rafn en annan gång, och på något ftälle, der du är för 
långt borta att ffilja of Åt. Härmed aͤtſkiljdes man och 
gick tillbafa till bodarna. 

Följande dag faſtſtälldes mid tinget den lagen, att all 
holmgång ffulle för framtiden wara afffaffad på Island, 
hwilket beflut fattades efter de bäſte mäns råd, fom der 
woro närwarande, och det mar de Elofafte, fom den tiden 
funnos i landet. Denna holmgäng, mellan Gunlög och 
Rafn, war fåledes den fifta fom hölls vå Island. 

En dag, då bröderna, Hermund och Gunlög, gått till 
Oxerå, att bada, git der en flock qwinnor på andra fidan 
ån, och bland dem Helga den Fagra. — Ser du qwinnorna 
och din wän Helga, der på andra fidan än? fade Hermund. 
Wißt ſer jag henne, ſwarade Gunlög, och qwad följande 
wiſa: 

O qwinna! qwinna! mitt hjertas plåga! 
Du tände utt mitt bröſt en låga, 
Som ſtändigt plågar, dot ej förtär. — 
— Hwi fom jag, tjuferffa, dig få när”! 

Hwi fick jag ffåda ditt ögas Himmel, 
Att fol och måne och ſtjernors hwimmel 
För mig förlorade all fin glans! 
Du, klara ftjerna, för mig blott fanns! 

Du, hwita ſwan, med ditt ”fwall af guld”, 
Hur war du fordom mot mig få huld! 
— An tjuſta blicken Hos dig du fängslar, 
Sn du mig gläder, — och dock mig ängslar. 

Derpå gingo de öfwer ån, hwarefter Gunlög och Helga 
taltes wid en fund, och Då de fedan ätſkildes, ſtod Helga 
länge qwar, följande Gunlög med vafwänd blick. Afwen 
han ſaͤg fig ofta tillbaka, under det Han aflägsnade fig, och 
qwad, under det han bortgick, följande wiſa: 

Sifom waͤrens ſtjernor 
Glaͤnſte hennes blickar 
Ifraͤn ljufwa, himmelsblå. 
Pen i Hjertat winter 
Ar och forgens töden; 
Glädjens wärſol fommer. ej igen. 
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Sorgen tär of bida, 
Swart är hwarje runa, 
Som på framtids runſtaf tecknad frår; 
Längtan blott och ſaknad; 
Flydda minnens rofor 
Lemnat törnen blott i hjertat qwar. 

Efter flutadt ting äterwände Gunlög till Gilsbacken. 
Han war nu merändels dyfter och ſwärmodig, undwek gerna 
ſällſtaper och fwarade blott Helt fort, då någon tilltalade 
honom. 

En morgon då han waknade, worn alla i huſet redan 
uppe, och han allena läg och hwilade fig efter en orolig 
natt och många fwåra drömmar. DÅ kommo tolf bewäp— 
nade män in i flugan, anförda af Rafn Onundsſon. — 
Gunlög ſprang ſtraxt opp ur den kringbyggda fängen, ins 
nanför bänken, grep efter fina wapen och frågade hwad de 
wille. — Rafn fwarade: du har nu alls intet att frukta; 
men emedan du i ſomras, på Alltinget, manade ut mig till 
holmgång, och du då fjelf fann att ſaken ej blef afgjord, 
få är jag nu här, för att föreflå dig, att mi båda refa ut— 
omlands i ſommar, och Hälla Holmgång i Norrige; der ſtola 
wåra fränder ej hindra of. — Gunlög fwarade: detta är 
ett manligt förflag, och ett tillbud, ſom jag gerna emotta— 
ger; — till tack må du taga af of hwad du behagar, fom 
för dig och dina män fan ſynas nyttigt eller angenämt. — 
Rafn tackade för det goda tillbudet, men afflog det likwäl 
för denna gången, ſägande fig ide något behöfwa för när— 
warande. Efter denna förklaring aflägsnade fig Rafn åter 
med fina män. Deras wänner och fränder på båda fidor 
woro mycket mißnöjda öfwer detta aftal, men de funde ice 
göra något derwid, då bäde Gunlög och Rafn woro intagna 
af få häftig ſtridsluſt; och deßutom trodde de, att ödets 
wilja haͤrutinnan, fåfom i allt annat, måfte gå i full 
bordan. 

XILI. 
Nu är att berätta Huru Rafn gjorde fitt ſtepp färdigt 

i Leyruwåg. Twäͤ män mwid namn Grim och Olof, Hans 
fader Onunds fyfterföner och båda manhaftige och fraftfulle 
män, woro honom följaftige. Alla Hans fränder klagade, 
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att de ledo en ſtor förluft wid hans affärd; men Han uppe 
gaf föfom ſkäl, hwarföre han fordrat Gunlög till Holmgång, 
att han icke Hade någon glädje af fitt äktenſtap med Helga, 
få länge Gunlög lefde, hwarföre en af dem nödwändigt må 
fte falla för den andre, SÅ fnart Han ſick mind, git Han 
till ſjös, och anlände, efter en lycklig refa, till dawarande 
landffapet Trondhjem, der han dröjde wintern öfwer, utan 
att höra något af Gunlög. Han wäntade Honom likaledes 
förgaͤfwes ſommaren derpä, och uppehöll fig ännu näſta 
winter i Trondhjem, på ett ſtälle fom heter Kaupanger 
(fanffe Levanger). 

Emedlertid hade Gunlög, tillifa med Hallfred ſtald, 
gått till ſiös norr wid Slätten; men de blefwo mycket 
fent färdiga och kommo förft wid winterns inbrott till Ort 
neybarne. Sigurd Jarl Lödmwarsfon regerade då öfwer desſa 
Har, och hos honom tillbragte Gunlög wintern; och hölls i 
ſtort anfeende; men om waͤren, då Jarlen begaf fig uti 
härnad, följde Gunlög med Honom. Under fommaren här 
jade de wida omfring, på Söderbarne och i Skottlands fjär— 
dar, och höllo många flag, i hwilka Gunlög ſtädſe wifade 
fig fom en tapper, raff och oförfärad kämpe. Tidigt om fom- 
maren wände Jarlen åter, men Gunlög git ombord med nä 
gra köpmän, fom feglade till Norrige, fom få till Trond 
hjem och tillbragte början af wintern hos Erik Jarl på Lade. 

Jatlen, fom redan förut war wäl underrättad om allt 
hwad fig tilldragit emellan Gunlög och Rafn, fade till den 
förftnämnde, att han ingalunda tilläte dem att anftälla 
holmgång i fitt rike. — Gunlög ſwarade, att Han Hade att 
befalla, hwarföre de härutinnan ffulle efterkomma Hans 
wilja. 

Emedlertid qwarblef Gunlög hos Jarlen öfwer win— 
tern, och blef Han under denna tid allt mer ſwärmodig och 
nedftämd, ſamt inlät fig ide ſärdeles med någon. Nu hän 
de fig en dag, att Gunlög git ut med fin frände, Torkel 
De gingo ett ſtycke wäg från gården, då de På en ſlättmark 
fingo fe en hop farlar ftående i ring, och der midt uti ſto— 
do twenne wäpnade män, fom fäktade med hwarandra. Den 
ene af desſa ſtulle föreſtälla Rafn, den andre Gunlög; och 
de kringſtäende fade, att Isländarne woro ftora i orden, men 
Elena att hugga till, äfwenfom att komma ihåg fina löften 

3 
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och ingångna förbindelſer. — Gunlög infåg wäl, att detta 
allt war gjordt Honom till fpe, och git han derföre Hort 
tigande, men förbittrad i fitt finne. Kort härefter fade han 
till. Farlen, att han ide längre kunde uthärda med hans 
hofmäns hat och gäckeri för fafen med Rafn, utan bad Han 
Jarlen ffaffa honom wägwiſare in till Levanger. Då Jar— 
len emedlertid hade erfarit, att Rafn redan lemnat Levan— 
ger och dragit längre Sfterut till Swerige; få gaf han Guns 
lög If att reſa, ſamt befallde twenne wägwiſare att följa 
honom. 

Gunlög begaf fig då, ſjelf fiunde, från Lade in till 
Levanger, dit han anlände om aftonen, juft fom Rafn, ſjelf 
femte, hade lemnat ſamma ſtälle om morgonen. Gunlög 
fortfatte nu fin färd till Verdalen, dit han ankom om afz 
tonen, och hörde då, att Rafu legat der natten förut. Han 
fortfatte då fin reſa till. öfwerſta gården i dalen, Sula, 
hwilken Rafn hade lemnat om morgonen. Han dröjde ice 
heller här, utan refte widare ſtraxt om natten, få att de om 
morgonen wid foluppgången ändtligen fingo Hwarandra i 
ſigte. Rafn hade då anländt till ett ftälle, der det war 
twenne fjöar, och emellan fiöarne jemna marker, fom kal— 
lades Gäjmsmarkerna, och uti den ena fjön gid ett näs, fom 
hete Dyngiu⸗-näs. Här ſtadnade Rafn med fina följeflagare, 
bland hwilka äfwen Hans fränder, Grim och Olof, befunno 
fig. — DÅ Gunlög och Rafn nu möttes, yttrade den förſt— 
nämnde fin tillfredsſtällelſe deröfwer, att de nu ändtligen 
räkade hwarandra. Rafn fade fig äfwen wara wäl tillfreds 
dermed, och uppmanade nu fin motftåndare att wälja, an— 
tingen han wille att deras följeflagare äfwen ſkulle deltaga 
i friden, eller envaft de twå fämpa med hwarandra. — 
Gunlög fwarade, att det gjorde honom lika; men Rafns 
fränder, Grim och Olof, fade, att de ingalunda wille flå 
fom owerkſamma äſkaädare, under det de andra kämpade, och 
det förklarade äfwen Gunlögs frände, Torkel Swarte, fig 
icke kunna lida. 

Nu fade Gunlög till de wägwiſare Jarlen hade gifwit 
honom, att de ffulle förblifwa fittande och blott åffåda ſtri— 
ben, för att fedan funna berätta huru derwid tillgått; och 
de gjorde få. Derpå angrepo alla de öfriga hwarandra, och 
ffiftade3 der många dryga hugg. Grim och Olof gingo bås 
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da emot Gunlög enfam, och fäktade tappert, men utgången” 
blef dock, att han dödade dem begge, utan att fjelf blifwa 
fårad. Detta beſannar äfwen Thord Kolbeinsſon i det 
qwäde, ſom han diktade om Gunlög Ormtunga, der det 
beter: 

Si, medan Gunlög, modig och djerf, med blodiga klingan 
Banar fig wäg genom kämparnes bröſt till fin fiendes hjerta; 
Fäller Olof och Grim, helf härd emot huggen de dryga: 
Hwilar ej Heller Rafn fitt ſlagſwärd, 'broder till blixten.“ 
Höljd utaf wännernas blod, alltjemt tilltager hans ſtridsluſt, 
Och få ſtaͤdar man fnart tre fallna kämpar tillſammans. 

Emedlertid kämpade Rafn och Torkel Swarte mot 
hwarandra. Den ſiſtnämnde fälldes ſlutligen af Rafn och 
dog. Samma öde delades äfwen af alla deras följeſlagare, 
få att Gunlög och Rafn ändtligen woro ledige till att an— 
gripa hwarandra. Der ſtiftades nu mänga och dryga hugg; 
allt häftigare blefwo deras angrepp; allt ſtörre deras foör— 
bittring. Gunlög begagnade det ſwärd, ſom Konung Ethel— 
red gifwit honom, och detta war ett ypperligt wapen. Med 
detta gaf han omſider Rafn ett ſwaͤrt Hugg, få att den ena 
foten git af. Denne föll likwäl ice, utan Hoppade Hort 
till en träſtubbe, Ymwarpå han födde benet. — DÅ fade 
Gunlög: nu är du wäl ide mera mäktig till ftrid, och will 
jag ej längre kämpa med dig, lemlaftade man! — Det är 
fannt, ſwarade Rafn, med mig har det gått fwårt baklän— 
ges; dock ffulle jag wäl ännu funna duga till något, om 
jag blott finge att dricka. — SÅ fik mig då ide, fade 
Gunlög, få ffall jag tillföra dig watten i min hjelm. — 
Rafn lofwade det, hwarpä Gunlög gick Hort till en bäck, 
fyllde hjelmen och förde den till Rafn. Men då denne 
räckte fin wänſtra Hand emot Gunlög, likſom för att emot— 
taga wattnet, högg han i detſamma Gunlög i hufwudet med 
fwärdet, fom han Hade i den högra, få att deraf blef ett 
mycket fwårt oc) djupt får. — Illa ſwek du mig nu, fade 
Gunlög, och omanligt war detta gjordt af dig, då jag fatte 
[it till ditt ord, och deßutom mille bringa dig Hjelp och 
wederqwickelſe, ehuru du war min fiende. — Jag tillftår 
det, ſwarade Rafn, men fan omöjligt unna dig att omfam— 
— Helga den Fagra, fåfom brud och maka, ſedan jag är 
orta. 
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De kämpade federmera ännu en ſtund med mycken förs 
bittring, till def Gunlög flutligen gaf baneſär ät Rafn, få 
att han nedföll död på marten. DÅ gingo wägwiſarne, fom 
aͤſtädat ftriden, fram, och förbundo fåret i Gunlögs hufwud. 
Han fatt emedlertid och qwad följande wiſa: 
Rafn till mitt möte här gick, den frägdade ffalden och kämpen, 
Härdad i ſwärdens lek och lugn bland Hotande dödar, 
Aldrig han wek för fmattrande Hugg på härdade hjelmen; 
Här dock hans fol git ned. då värdet Han drog emot Gunlög. 
Wänner! förtäljen det I för Jarlen, er Herre, och alla 
Som funna fpörja er till om Gunlögs flutliga öde. 
Sägen: ”Han ſegrande dag, blott ſwek beredde Hans bane.” 
Si, i fagan, ffall lefwa hans namn, hos fommande flägten. 

Sedan fåret war förbundet, begrafde man de döda, 
hwarefter Gunldg ſattes upp på fin häſt och fördes ned 
till Levanger, der han låg i tre dagar, hwarunder han 
äfwen beſöktes af preſten; fedan dog han och begrafdes 
der wid kyrkan. Ala beklagade mycket Gunlögs och Rafns 
Död, i ſynnerhet för de omftändigheter, fom dermed worn 
förenade. 

XIII. 
Om ſommaren, innan underrättelſe om de händelſer 

hwilka nu äro berättade, ankom till Island, Hade Illuge en 
dröm, hemma på Gilsbacten. Han tycte, nemligen, att 
Gunlög fom till honom, drypande af blod, och qwad följande: 
Rafn har jag funnit. Han pröſwade härdt med ſwärdet min brynja; 
——— af wapnen flögo omkring, ſom isbark om wintern, 

ch jag far med ett hugg den kämpens fot ifrån benet. 
Si! då ffriar örnen på tofs will ſläcka fin blodtörft. 
Afwen ur Gunlögs hjerta, och hwem fan ödet betwinga? 
Rafn, med arglift och ſwek, mig lockade fram till att lindra 
Bloͤdande kämpeus qwal; — till tac då Flöf han min hjesfe. 

Illuge mindes ännu wiſan, när han waknade, och fjöng den 
fedan för andra. 4 

Söder på Moßfjell hände äfwen, att Onund ſamma 
natt drömde, det Rafn uppenbarade fig för Honom och qwad 
fålunda: 
Swärdet blef rödt af kämparnes blod, der, längt Bortom hafwet, 
Klufwen blef föld och dödsruna riftad af wredgade kämpar. 
Hufwudet ſwindlande ſjönk mot mitt bröft och natt blef för öga, 
Solen nedgick i blod oh korparne fjöngo fin likſäng. 



41 

Följande ſommar infunno fig INuge Swarte och Onund 
wid Alltinget. — En dag möttes de båda på lagberget; då 
fade Illuge: hwad böter mill du gifwa mig för min fon, 
fom din fon Rafn ſwek, mot all tro och lofwen? — Det 
är långt ifrån, ſwarade den andre, att jag anfer mig plig— 
tig utgifwa böter för honom, då jag fjelf få bittert lider 
genom följderna af deras olyckligg möte; men jag fordrar 
icke heller några böter af dig för min fon. — Illuge ſwa— 
rade: inom korrt ffall då någon din frände eller flägting 
få umgälla detta. 

Under ſommaren, efter tinget, war Illuge allt jemt 
dyfter och ſwärmodig ſamt mycket fåordig och tantfull till 
utfeendet, få att alla trodde det Han umgicks med tankar på 
hämd. — Denna förmodan bekräftade fig äfwen, då han en 
bag under höften red ut från Gilsbacken, medhafwande tretio 
män, med hwilka Han, tidigt på morgonen, anlände till 
Moßfjell. Onund och hans föner undkommo wißt i ſamma 
ſtund; men twenne af hans fränder blefwo gripna af Illu— 
ge, fom lät döda den ena och hugga foten af den andra, 
hwarpä han for hem igen, utan att gifwa Onund någon 
upprättelfe härföre. Men Illuges fon, Hermund, fom ide 
funde glömma fin broder Gunlögs död, war emedlertid ice 
nöjd härmed, oc anfåg Honom ännu ite wara fullkomligt 
hämnad. Då han nu wißte att Onunds brorfon, Rafn, 
fom war en god fiöman, hade fitt ſtepp liggande uppe i 
Rutafjorden, få red han om wåren, helt allena, norr öf— 
wer Holtawarda-heden till Rutafjord och ut till hamnen 
Bordöre, der köpmännens ffepp lägo. Många köpmän woro 
då näſtan resfärdiga, men ſtyrmannen Rafn war i land 
med flera andra. Hermund red då bort till Honom, genom 

borrade Honom med fitt fpjut, och for ſtraxt bort, innan 
Rafns förmånade ſtallbröder fingo tid att tänfa på mot 
wärn, eller fätta efter Honom. Icke Heller för detta dråp 
erlades några böter; och härmed flutar fejden emellan Il— 
luge Swarte och Onund på Mopfjell. 

Torſten Egilsſon bortgiftade fedan fin dotter, Helga, 
med en man, fom het Torkel Hallkelsſon, hwilken bodde 
uti Hraundalen, och flyttade Hon dit till honom ſamt före 
ftod hans hus. Men ehuru denne war en man af mycket 
wärde, med ej obetydlig förmögenhet ſamt äfwen god ſtald, 
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ſaͤ kunde likwäl aldrig någon warmare tillgifwenhet uppftå 
desſe makar emellan, ehuru de hade flera barn tillſammans; 
ty Helga kunde aldrig fä Gunlög riktigt ur tankarne, ehu— 
ru han war död. Hennes ſtörſta glädje beſtod deruti, att 
framtaga den kappa, ſom Gunlög gifwit henne, och utbreda 
den framför fig. Hon kunde då ſitta ganſka länge och be— 
trafta detta dyrbara minne af fin förlorade ungdomswän, 
och funde hon då ej af något förmås, att afwända blicken 
från detta kära föremål. 

Nu hände fig en gång att en ſwär ſjukdom fit inſteg 
i gården, hwaraf många plågades en lång tid. Afwen 
Helga blef deraf angripen, men gicd ännu uppe. En Lör— 
dagsafton fände hon fig mattare och tröttare än manligt, 
hwarföre hon hwilade hufwudet i Torkels knä, under det 
hon lät framtaga Gunlögs kappa. DÅ hon fick den, ſatte 
hon ſig upp, utbredde kappan framför ſig och betraktade den 
en ſtund, med allt mattare blick. Derpä fjönt Hon tillbaka 
i mannens fföte — och war död. 

Torkel qwad då följande: — 
Hon ofta ſlumrat wid mitt bröſt, —— 
Hon, — ſom för mig war lifwets tröſt, 
Dot Helgas hjerta Gunlsögs bild 
Bewarade, faft hon war ffild 
Från honom under lifwets ſtrider; 
Hon taͤnkte alltid på de tider, 
Då lifwets morgonfol än brann, 
För Gunlög, Helga, klar och warm; 
DÅ hon, få mången jubelftund, 
Med ynglingen flöt fitt förbund. — 
Hon honom fen i drömmen fåg, 
Han aldrig git ur hennes Hig, — 
Ru är du borta, Hulda maka! 
OM intet fallar dig tillbaka; 
Mitt lif är nu blott ſtändig ſorg, 
Som flutas förft i Frejas borg, 
Der en gång dig jag finner åter, 
Och intet mer of ſtiljas låter. 

Helgas lif fördes Härefter till förfan, atföljdt af en 
ſtor ffara wänner och fränder, hwilka alla djupt förjde 
hennes tidiga bortgång. 

Härmed lutad fagan om Gunlög Ormtunga och Helga 
den Fagra. 
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